
Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Atlas Eekhoff 1849 - 1859

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850

Topografische Militaire Kaart 1850 - 1864

Naam:    Nieuwe Aanleg 

Type:    park

Ontwerpjaar:   1837-1839

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   ja/2012

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. 

Opdrachtgever:   Grietenij Weststellingwerf (grietman Nicolaas van Heloma)

Adres:    Steenwijkerweg Wolvega

Archief:    gemeente Weststellingwerf

Literatuur:   2; 24; 72; 78; 105; 113

 

Omstreeks 1830 had Roodbaard van de grietenij een opdracht gekregen tot het ontwerpen 

van een landschappelijke aanleg bij het nieuw te bouwen grietenijhuis. Dit ontwerp is 

echter nooit uitgevoerd. Het ontwerp voor de Nieuwe Aanleg is wel uitgevoerd en bestaat 

nog altijd. 

Deze aanleg kwam voort uit speciaal gecreëerde werkverleningsprojecten, die de 

arme bevolking van Weststellingwerf een vorm van ondersteuning moest bieden. In dit 

kader werd Roodbaard gevraagd een ontwerp te maken voor een stuk woeste grond, 

aan de zuidkant van het dorp. Met deze opdracht creëerde de grietenij niet alleen 

werkgelegenheid, maar liet ze ook een openbaar wandelpark aanleggen. Dit benadrukte 

de bijzondere positie van Wolvega als hoofdplaats van de Grietenij Weststellingwerf. 

Helaas is er geen tekening van het ontwerp bekend. Dat Roodbaard werkzaam was aan 

het ontwerp blijkt uit betalingsoverzichten van de grietenij. In 1837 kreeg hij een voorschot 

van 28 gulden en in 1839 werd 151,50 gulden betaald voor de invensie aan de aanleg en 

de uitvoering van het werk. 

NIEUWE AANLEG



De Nieuwe Aanleg is gesitueerd op een smal en langgerekt perceel. De      

slingerende en langwerpige vijverpartij is beeldbepalend en is vergelijkbaar met de  

vijverpartij in Ropta State en in Lyndenstein. Aan de basis van deze waterpartij lag een 

oud zandgat, dat vergraven werd. De waterpartij werd aangelegd met de voor Roodbaard 

kenmerkende glooiende oeverwallen. Rondom de vijver lag een stelsel van lang-gerekte, 

slingerende paden met op diverse punten zichtlijnen over de vijver. Aan de zuidkant van 

het perceel werd een heuvel opgeworpen, waardoor de bezoeker over een groot deel van 

de vijver vrij zicht had. Ook werd er een ongelijke brug over de vijver geplaatst vanwege 

de hoogteverschillen in de oeverranden (zoals ook bij Ropta State).

Binnen de aanleg vervulde de beplanting een belangrijke functie. De perceelsgrenzen 

werden alle voorzien van bebossing. Behalve als bescherming tegen de wind gebruikte 

Roodbaard de bebossing ook om een binnenwereld te creëren. 


